7-8 aprilie 2017
PREZENTARE GENERALA
Lake House Party & Networking este un eveniment organizat de INTELGLOBALIS Consulting
si care ofera noi oportunitati si provocari!Evenimentul va avea loc pe o durata de minim 6-8 ore
iar in cadrul acestuia invitații nostrii vor avea parte de o atmosfera in care incurajam o
comunicare relaxata, fara sobrietatea intalnirilor de business clasice si fara presiunea timpului, in
care cei prezenti sa aiba ocazia sa se cunoasca si sa creeze conexiuni de valoare.
Numar de participanti: 150-250.
Evenimentul va avea loc in cel mai luxos si nou Social Lounge din Cluj, Chios Social Lounge.
PARTICIPANTI: reprezentanti ai mediului juridic (avocaţi, notari, executori judecătoresti ş.a)
şi reprezentanţi cu putere de decizie ai mediului de business (manageri, antreprenori ş.a.), reprezentanti ai administratiei locale, medici, arhitecti si artisti din Cluj-Napoca, dar şi din străinătate, motiv pentru care vor avea prioritate la acest eveniment cei care aparţin categoriilor vizate.
PROGRAM:
Ora 18:00 Primirea participantilor
Ora 18:30 Deschiderea evenimentului si prezentarea invitatilor speciali si a partenerilor
Ora 20:00 Party & Networking
INVITAȚI SPECIALI:
Maestrul Nicolae Maniu - Artist,
Stefan Gadola – Antreprenor si Vicepresedintele Grupului Energobit,
Pascal Fesneau – Consulul Onorific al Frantei,
Bogdan Herea – Presedintele Clubului Oamenilor de Afaceri Francezi,
Istvan Vakar – Vicepresedintele Consiliului Judetean,
Maurits Dohmen – Directorul executiv al Camerei de Comert Romano-Olandeze,
Claudiu Salanta - Arhitectul Sef al județului Cluj
Mircea Pop - Decanul Baroului Cluj
Prof.dr. Ioan Coman- Directorul General al Clinicii de Urologie
Wouter Reijers - Consulul Onorific al Olandei
CONDITII DE PARTICIPARE:
Taxa participare early bird (pana in 24 Martie):100 lei
Taxa participare standard (dupa 24 Martie): 130 lei
(preturile nu includ TVA)
Dress code acceptat: business, smart casual sau cocktail attire.
Atentie! Accesul se face strict pe baza invitatiei si in conditiile respectarii codului vestimentar.
Pentru participarea la acest eveniment va rugam sa sunati la nr de telefon: 0743515011 sau sa
trimiteti mail la: bugnarf@intelglobalis.ro
Pentru mai multe detalii va invitam sa intrati pe linkul de mai jos:
https://www.facebook.com/events/1864191777153445/

